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nr. 608); Alaeddin Ali b. Selahaddin es
SehGml. Menhe1ü'1-Yenô.bi' ii şerl;i'1-
Meşô.bil; (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 57; Fatih, nr. 969); Muzhirüddin Hüse
yin b. Mahmud ez-Zeydani. e1-Metô.til; 
ii şerl;i (f:ıalli) '1-Meşô.bil; (Süleymaniye 
K tp., Ayasofya, m 9 ı 9, Hekimoğlu, nr. 248; 
Beyazıt Devlet K tp ., Bayezid, nr. ı ı 33; Nu
ruosmaniye Ktp., nr. ı ı ı 2); Muzhirüddin 
Hüseyin b. Mahmud ez-Zeydanl ve Zey
nülarab Ali b. Abdullah b. Ahmed en-Nah
cuvanl. Şerl;u '1-Meşô.bil; (yazma n üsha
ları için bk. Zofar, XXXıll/3 ı ı 989], s. ı 94-
ı 95) zikredilebilir. Eser hakkında yapılan 
diğer şerhler ve çalışmalar için Yusuf Ab
durrahman ei-Mar'aşll bilgi vermektedir 
(Ferra ei-Begavl, neşredenin girişi, I. 63-
74; Zofar, XXXıll/3 ı ı 989], s. ı 94-197; 
ayrıca bk. Brockelmann, GAL, 1, 448-449; 
Suppl., ı. 620-622). 
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Iii İBRAHiM HATİBOGLU 

MESA.CiD-i SEB'A 
(~l~l...c.JI) 

Medine'nin kuzeyindeki 
yedi mescide verilen isim. 

_j 

Medine'de Sel' dağının kuzeybatısında 
bulunan ve mesacid-i feth diye de anılan 
yedi mescidden dördü (Mescid-i Feth, Mes
cid-i Selman-ı Farisl. Mescid-i Ali b. EbG Talib, 
M escid-i EbG Bekir es-Sıddlk) klasik kaynak-
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larda geçmekte. Mescid-i ömer b. Hat
tab ve Mescid-i Sa' d b. Muaz'ın (Mescid-i 
Fatıma) XX. yüzyılda yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Muhammed İlyas Abdülga
nl. anılan altı mescidin biraz güneyinde 

XX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen 
Mescid-i Beni Haram'ın araya diğer yapı
lar girmeden önce onlarla bir bütünlük 
arzettiğini, Mesacid-i Seb'a adının da bu 
dönemde ortaya çıktığını ileri sürmekte. 
bazı yazarların ise yedinci mescid olarak 
Hendek yakınındaki Mescidü'r-raye'yi 
gösterdiklerini belirtmektedir ( el-Mesa
cidü ' l-eşeriyye, s. ı 36- ı 38). 

1. Mescid-i Feth. Feth süresi veya, 
"Eğer fetih istiyorsanız işte fetih geldi" 
mealindeki ayet ( ei-Enfal 8/19) burada 
nazil olduğu için m escide bu adın verildiği 
nakledilmektedir. Ancak genellikle kabul 
edilen rivayet, Hendek Gazvesi sırasında 
Hz. Peygamber'in mescidin bulunduğu 
yerde Medine'yi mu hasara eden düşman
ların yenilmesi için dua ettiği ve bundan 
dolayı mescide bu adın verildiği şeklinde
dir. Yine bu sebeple m escide M escid-i Ah
zab denildiği gibi etrafındaki diğer mes
cidlerden daha yüksek bir yerde yapıldığı 
için Mescid-i A'Ia da denilmiştir. Hendek 
Savaşı esnasında namazgah niteliğinde 
olan bu alana daha sonra tek revaklı bir 
mescid inşa edilmiştir. Ömer b. Abdüla
zlz, Medine valiliği sırasında m escidi eski 
planına uygun biçimde yeniden yaptır
mıştır. XV. yüzyıl müelliflerinden SemhG
dl, EyyGbller döneminde Seyfeddin Hü
seyin b . Ebü'I-Heyca tarafından tekrar 
inşa ettirilen mescidin inşa tarihini (575/ 
ı ı 79) kıble yönündeki bir kitabenin üze
rinde gördüğünü belirtmektedir ( Vefa'ü'l· 
vefa', lll. 837). Son olarak Sultan Abdül
mecid'in 1270'te (ı 853-54) yeniden yap
tırdığı mescid yaklaşık 8.5 m. boyunda, 
3,5 m. genişliğinde ve 4,5 m. yüksekliğ in-

Mesacid-i 
Seb'a'dan 

bir görünüş 

Mesacid· i Seb'a'nın yol ve çevre düzenlemesi yapıldıktan 
sonraki hali 

de olup inşaatında bazalt taşı kullanılmış
tır. Mescide Suudller döneminde yapılan 
biri kuzey, diğeri doğu tarafında, her biri 
yirmi yedi basamaklı iki merdivenle çık! l
maktadır. Binada tezyinat yoktur. Mihra
bın eni yaklaşık 1 m .. yüksekliği 2 metre
dir. Eyvanın kuzey duvarı küçük bir avlu
ya açılmaktadır. 

2. Mescid-i Selman-ı Farisl. Adını. Hz. 
Peygamber' e Hendek Savaşı'ndan önce 
hendek kazılmasını tavsiye eden Selman-ı 
Farisi'den almıştır. ömer b. Abdülaziz'in 
Medine valiliği sırasında inşa edildiği sa
nılan bu mescid de Seyfeddin Hüseyin b. 
Ebü'I-Heyca tarafından 577'de (ı 181) ye-



Mescid-i Feth 

f?:.: . .:.:.:o.:/i' Mescid-i 
~ Selman-ı Farisi 

[[Jtk] Mescid-i Ebü Bekir 

[_] Mescid-i Fatıma f2:~5l 
!Mescid-i Sa 'd b. Muaz) m 

Mescid-i 
Ali b. Ebü Tali b 

Mesacid-i 

Seb'a'dan 
altısının 

yerleşim planı 

niden yaptırılmıştır. Binanın kuzeyinde 
küçük bir avlu. revakın güney duvarında 
bir mihrap bulunmaktadır. Tavanı beşik 
tonoz şeklindedir. Kuzey tarafındaki du
varda üç kemer yer almaktadır. Ortadaki 
kemer diğerlerinden daha büyüktür. Ba
zalt taşından inşa edilen bu yapıda da 
tezyinat yoktur. 

3. Mescid-i Ebu Bekir es-Sıddik. Sel
man-ı Farisi Mescidi'nin güneybatısında 
bulunan bu küçük mescidin eskiden Ali 
b. Ebu Talib Mescidi olarak bilindiği. bu
gün Ali b. Ebu Tali b M escidi olarak bilinen 
mescidin ise Ebu Bekir Mescidi olduğu 
ileri sürülmektedir (Salih Lem 'l Mustafa, 
s. 19 1-1 93). Mescid, Sultan Abdülmecid 
tarafından Mescid-i Feth ile birlikte yeni
den yaptırılmış olmalıdır. 

4. Mescid-i Ömer b. Hattab. Ebu Bekir 
Mescidi'nin güneydoğusunda olup 1270'
te (ı 853 - 54) yenilenen Mescid-i Feth 'in 
bir benzeridir. 

s. Mescid-i Ali b. Ebu Talib . Selman-ı 
Farisi Mescidi'nin güneydoğusunda inşa 
edilmiş olan mescid 577 (1181) yılında 
Seyfeddin Hüseyin b. Ebü'l-Heyca tarafın
dan, Sultan Kayıtbay döneminde 876'da 
(1471-72) Medine Emiri Zeynüddin Day
gam b. Haşrem el-MansCıri tarafından 
yenilenmiştir. 902'de (ı 497) bir tamirat 
görmüş . Sultan Abdülmecid döneminde 
1268'de (ı 85 ı -52) tekrar yapılmıştır. 

6. Mescid-i Sa'd b. Muaz. Medine'deki 
mimari eserler üzerine çalışan Salih Lem"i 
Mustafa. 194 7 tarihli Medine haritasında 
Ömer b. Hattab Mescidi'nin güneybatı
sında Sa'd b. Mu az adına bir m escidi n bu
lunduğunu söyler. Bu mescid bazı kay
naklarda Mescid-i Fatıma adıyla da anıl
maktadır. 

Medine'de evkaf ve mescidler idaresi 
tarafından 1989 ve 1992 yıllarında hazır
lanan raporda bu altı mescidin adı geç-

mekle birlikte son yıllarda Mescid-i Feth 
ile Mescid-i Selman-ı Farisi dışındakiler 
yıktırılmış olup bunların bulunduğu alan
da yeni bir cami inşa edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Şebbe , Tarif:ıu '1-Medineti'l-müneuuere, ı , 

58-60; İbn Cübeyr, er-Ril:zle, Beyrut 1400/1980, 
s. 176; İbn Battüta. er-Ri/:zle( n ş r. Al i ei -Mu nta
s ır ei-Kettanl), Beyrut 1405/1985, 1, 144; Sem
hüdi. Vefa'ü '1-uefa' bi-af:ıbiiri dari'I-Mustafa 
(nşr. M. Muhyiddin Abdü lhamid). Beyrut 1404/ 
1984, lll , 830-838 ; a.mlf .. ljulaşatü '1-ue[a ( n ş r. 

ibrah im ei-Faki h) , Cidde 1403/1983, s. 345-349; 
Mir'atü 'l-Haremeyn, ll , 940-944; Salih Lem'i 
Mustafa, el-Medinetü '1-müneu uere, Bey rut 
1981, s. 183-198; Ahmed b. Yasin ei-Hıyari. Ta
rif:ıu me'alimi 'I-Medineti'l-müneuuere l):adimen 
ue /:zadişen, Cidde 1412/1991 , s. 143-145; Sey
yid Abdülmecid Bekir. Eşherü '1-m esacid fi'l
islam I: ei-Bii):a'u '1-mul):addese, Cidde, ts., s. 
244-252; M. İlyas Abdülgani, ei-Mesacidü'l-eşe

riyy e fi'I-Medineti'l-müneuu ere, Medine 1424/ 
2003 , s. 131-150. !il ADNAN DEMİRCAN 

L 

M ES AHA 
( 4>-!....o.JI ) 

Uygulamada 
arazi ölçümleriyle ilgili olan 

geometri alt bilim dalı, 
yer ölçme bilimi. 

_j 

Arapça'da mesh birçok anlamı yanın
da "araziyi tesviye etmek. düz hale getir
mek". misaha ise araziyi bir ölçü birimiyle 
ölçmek demektir: ilm-i misaha da genel 
olarak çizgilerin (hutGt) . yüzeylerin (sü
t Cıh) ve hacimierin 1 cisimlerin (ecsa m) 
ölçme yöntemlerini konu alan ilim dalıdır. 
Uygulamada ölçümü istenen şekil çizgi 
ise uzunluk ve çevre, yüzey ise kare, ci
sim ise küp söz konusudur (i smail b. ib
rahi m ei-Mardini, S. 62 3-624) Uygulama 
yönü dikkate alındığında bu ilirnde çevre. 
kare ve küpün sayısal değeri. ölçümü ya
pan insanların üzerinde uzlaştığı birime 
göre takdir edilir (ibnü'I-Ekfanl, s. 77; Taş

köprizade, 1, 353). 

Matematik tarihçilerine göre mesaha
nın kökeninde yer ölçümünü temel alan 
Mısır geometrisi bulunmaktadır. Nitekim 
Mısırlı geometricilere ölçümlerini iple 
gerçekleştirdikleri için "ip gericiler" (Gr. 
harpedonaptai) adı verilmekteydi. Hero
dot, Mısır geometrisinin Nil'in erozyona 
uğrattığı toprakların vergiden düşmek 
için ölçülmesi işleminden kaynaklandığı
nı söyler (Tarih, s. 139 Jil/109 J) . Esasen bu 
ilm e ad olan geometri de Grekçe ge o 
"yer" ve metrein "ölçme" kelimelerinden 
elde edilmiştir. İslam dünyasında geo-
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metriye verilen hendese ismi Farsça en
dahten (endaziden) "ölçü almak" ( endaze 

"ölçek") masdanndan türetilmiştir (Lisa

nü 'l-'Arab, "msl:ı" md) Mezopotamya'
da ise geometri "dikdörtgen, dik üçgen. 
ikizkenar üçgen gibi şekiliere uygulanan 
sayısal işlemler" anlamında ve uygulama
lı aritmetik-cebir biçimindeydi. Yunan 
matematiği İskenderiye Okulu dönemin
de belirli bir seviyeye ulaşmış ve bu oku
la mensup pek çok matematikçinin kat
kıda bulunduğu mesaha alanında, özel
likle başta n sayısı hakkındaki araştırma
ları olmak üzere Archimedes'in çalışma
ları dikkat çekmiştir. Ancak Mısır, Mezo
potamya ve Yunan mesaha mirasını der
leyip topariayan ve buna yer yer özgün 
katkılarda ve kendisinden sonraki mesa
ha ilmine de ciddi etkide bulunan kişi. 
alan ve hacim hesapları ile geometrik 
şekillerin bölümlenmesi konularının ele 
alındığı Metrica'nın yazarı Heran 'dur 
(III y üzy ıl) İslam dünyasında kaleme alı
nan klasik matematik eserlerinde mesaha 
ilmi hakkında verilen tanımlarla bu ta
nımlarda kullanılan terimler. matematik
çinin benimsediği sayı anlayışı ve men
sup bulunduğu matematik okulunun ge
nel özelliklerini yansıtır. İbn Haldun. me
sahayı uygulamalı yönüyle dikkate alarak 
tamamen yer ölçme şeklinde görür: bu 
ölçümün insanların kendi aralarında tes
bit ettikleri bir birimle gerçekleştirildiği
ni söyledikten sonra vergi. arazi taksimi 
ve mesafelerin hesaplanması başta ol
mak üzere yer ölçümleriyle ilgili her konu
da bu ilme ihtiyaç duyulduğunu belirtir 
(Mul!:addime, lll , ı ı 33 ). Kadızade-i Rumi 
konuya nazari açıdan yaklaşarak ilm-i mi
sahayı "büyüklükler üzerine arız olan sa
yısal bilinmeyenleri öğrenme yöntemleri
ni gösteren bilim" şeklinde tanımlar (Şer
f:ıu Eşkali 't-te'sis, s. 35). Sürekli (mutt:ısıl ) 

niceliklerin sayısal olarak ölçülemeyece
ğini ve bu sebeple hesap ilmi araştırma
larına konu olamayacağını söyleyen Ke
maleddin el-Farisi ise yalnızca uzmanlar 
tarafından üzerinde uzlaşılan bir birime 
kıyasla sürekli niceliğin tam ve rasyonel 
sayılarla ifade edilebileceğini belirterek 
mesaha ilminin konusu olan niceliğe işa
ret eder (Esasü '1-1!-:ava'id, s. 309-3 I 1; Faz
lıoğlu, VII/! 3 [20021. s. 334). 

ilm-i misaha uygulama yönünden ele 
alındığında yalnızca "tatbik" manasında 
pratik geometri olarak görülemez. Baş
ka bir deyişle ilm-i misaha en geniş anla
mıyla "geometrik şekil ve cisimlerin ilmi 
ölçümü" manasma gelirken tatbiki ölçüm 
bu ilmi ölçüm usullerinin dış dünyaya ak-
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